
 

FLÓRO NADVIAZAL NA ARPÁŠA, V TUNISKU DVAKRÁT V 
SEMIFINÁLE 

 
 
Slovenským stolnotenisovým mládežníkom sa v Tunisku tradične darí. Platí to aj v roku 
2023. Vlani si v Salle Omnisport de Rades vychutnal svoje významné triumfy vo 
dvojhre na turnaji WTT Youth Star Contender či vo štvorhre na mládežníckych 
majstrovstvách sveta Samuel Arpáš. Tentoraz sa v jeho šľapajach vybral Damián 
Flóro, ktorý sa na prestížnom turnaji WTT Youth Start Contender Tunis 2023 (1. - 5. 2. 
2023) po roku opäť postaral o zviditeľnenie Slovenska. Zverenec reprezentačného 
trénera Dalibora Jahodu sa v kategórii do 15 rokov prebojoval do dvoch semifinále, 
čím ukázal, že Arpáš má v kadetskej kategórii viac ako dôstojného nasledovníka. 
 
 

 
 
Foto: WTT, Damián Flóro, zverenec reprezentačného trénera Dalibora Jahodu sa v kategórii do 15 
rokov prebojoval do dvoch semifinále. 

 
 
 
 



Flóro vo dvojhre zdolal vo vyraďovacej časti Honga z Malajzie (3:1) i Nemca Mateja 
Haspela (3:1), do finále ho nepustil Kwon Hjuk z Kórejskej republiky (0:3). Vo štvorhre 
po boku poľského spoluhráča Mateuza Sakowicza sa tiež cez dva páry dostali medzi 
kvarteto najlepších. V semifinále proti rumunskému duu Robert Istrate, Robert Podar 
prehrávali 0:2, ale ešte si vynútili rozhodujúce dejstvo, ktoré prehrali 7:11. 
 
"Pekný úspech. Damián prešiel do singlového semifinále celkom hladko, vo 
všetkých súbojoch bol lepší ako jeho súper. V semifinále to už neplatilo, 
Kórejčan ho prevýšil. Možno, keby bol v inej časti pavúka, tak by z toho mohlo 
byť finále, ale aj takto je to super výsledok. Vo štvorhre bola škoda, že jeho 
poľský spoluhráč nezopakoval výkon zo štvrťfinále. V rozhodujúcich chvíľach 
chalani pokazili tzv. svoje lopty. Škoda, mohlo to skončiť aj opačne," uviedol 
reprezentačný kouč kadetov SR Dalibor Jahoda. 
 
V Tunise štartuje aj Samuel Arpáš, ktorý s Čechom Šimonom Bělíkom dosiahli vo 
štvorhre hráčov do 19 rokov štvrťfinálovú účasť. Tam ich vyradili Francúzi Thibault 
Poret a Flavien Coton (0:3). 
 

Foto: WTT, V Tunise štartoval aj Samuel Arpáš, ktorý s Čechom Šimonom Bělíkom dosiahli vo štvorhre 
hráčov do 19 rokov štvrťfinálovú účasť. 
 
V Bratislave, 03.02.2023, Ľuboš Bogdányi 


